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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

หอยแมลงภู
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดคุณภาพที่ตองการของหอยสองฝาที่มีชื่อภาษาไทยวา
หอยแมลงภู และมีชื่อสามัญวา กรีนมัสเซล (Green mussel) หรือ ซีมัสเซล (Sea mussel) หรือ มัสเซล
(Mussel) ในวงศ Mytilidae สกุล Perna และ Mytilus สําหรับจําหนายสด หรือนําไปแปรรูปตอใน
อุตสาหกรรม

2 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ มีดังตอไปนี้
2.1 หอยแมลงภู (green mussel) หมายถึง หอยแมลงภูมีชีวิต และเนื้อหอยแมลงภูสด
2.1.1 หอยแมลงภูมีชีวิต (live mussel) หมายถึง หอยแมลงภูที่มีเปลือกหรือฝาปดสนิทไดเมื่อมีแรง
กระตุนภายนอก ปกติใชเนื้อสําหรับการบริโภค
2.1.2 เนื้อหอยแมลงภูสด (shell-off mussel) หมายถึง หอยแมลงภูตามขอ 2.1 ที่เอาเปลือก และเสน
ยึดเกาะ (byssus) ออกไป
2.2 การตรวจพินิจ (visual inspection) หมายถึง การตรวจลักษณะปรากฏภายนอกของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน
เนื้อ ผลผลิต สภาพแวดลอมที่ปรากฏ โดยการตรวจดวยตาเปนหลัก แตอาจใชประสาทสัมผัสอื่นประกอบ
หรื อ อาจใช เ ครื่ อ งมื อ ประกอบ เช น แว น ขยายช ว ยในการตรวจสอบ ขึ้ น กับ ป จ จั ยคุ ณ ภาพที่ต อ งการ
ตรวจสอบ

3 ประเภท
หอยแมลงภูที่มีการซื้อขายสวนใหญมี 2 ประเภท ดังตอไปนี้
3.1 หอยแมลงภูมีชีวิต
3.2 เนื้อหอยแมลงภูสด

มกอช.7018-2550

2

4 คุณภาพ
4.1 ขอกําหนดทั่วไป
หอยแมลงภูตามขอ 3 ทุกประเภท ตองมีคุณภาพเหมาะตอการบริโภค ดังตอไปนี้ เวนแตจะมีขอกําหนด
เฉพาะของแตละชั้นคุณภาพ และเกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบุไว
4.1.1 หอยแมลงภูมีชีวิต
4.1.1.1 มีสวนประกอบของตัวหอยครบถวน ตามภาคผนวก ข ยกเวนเสนยึดเกาะที่อาจถูกตัดใหสั้นจนชิด
กับเปลือกหอย
4.1.1.2 ไมมีตําหนิที่เห็นไดชัดเจน เชน รอยแตกของเปลือกหอย
4.1.1.3 เปลือกหอยสะอาด ไมมีสิ่งแปลกปลอม
4.1.1.4 ไมมีกลิ่นที่ไมพึงประสงค หรือกลิ่นที่ผิดธรรมชาติของหอย
4.1.2 เนื้อหอยแมลงภูสด
4.1.2.1 มีสวนประกอบของเนื้อหอยครบถวน ยกเวนกลามเนื้อปดเปดฝาหอย (กลามเนื้อดึงดานหัวและ
กลามเนื้อดึงดานทาย) ตามภาคผนวก ข
4.1.2.2 ไมมตี ําหนิที่เห็นไดชัดเจน ยกเวนตําหนิที่เกิดจากการนําเสนยึดเกาะออก
4.1.2.3 เนื้อหอยสะอาด ไมมีสิ่งแปลกปลอม และไมมชี ิ้นสวนที่ไมใชเนื้อหอยแมลงภู เชน เปลือกหอย
4.1.2.4 ไมมกี ลิ่นที่ไมพึงประสงค หรือกลิ่นที่ผิดธรรมชาติของเนื้อหอย
การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและดมกลิ่น
4.2 ชั้นคุณภาพและเกณฑความคลาดเคลื่อน
การประเมินใหคะแนนการแบงชั้นคุณภาพตองประเมินโดยบุคคลที่มีความชํานาญ
4.2.1 ชั้นคุณภาพ
หอยแมลงภูตามมาตรฐานนี้ จําแนกไดเปน 2 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
4.2.1.1 คุณภาพชั้นพิเศษ
เปนหอยแมลงภูที่มีขนาดใหญสม่ําเสมอตามขอ 5 โดยทุกคุณลักษณะตองมีคะแนนระดับ 4
หลักเกณฑการใหคะแนนในภาคผนวก ก

ตาม

4.2.1.2 คุณภาพชั้นหนึ่ง
เปนหอยแมลงภูที่มีคุณภาพรองจากคุณภาพชั้นพิเศษ โดยทุกคุณลักษณะตองมีระดับคะแนนไมต่ํากวา 3
ตามหลักเกณฑการใหคะแนนในภาคผนวก ก
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4.2.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ
เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพหอยแมลงภูในแตละภาชนะบรรจุที่ยอมรับได ใหเปนดังนี้
4.2.2.1 ชั้นพิเศษ
ไมเกิน 5% ของจํานวนหอยแมลงภูทั้งหมด ที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดชั้นพิเศษ แตเปนไปตาม
คุณภาพของชั้นหนึ่ง ซึ่งมีคะแนนในระดับ 3 ทุกคุณลักษณะ
4.2.2.2 ชั้นหนึ่ง
ไมเกิน 5% ของจํานวนหอยแมลงภูทั้งหมด ที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดชั้นหนึ่ง ซึ่งมีคะแนนไมต่ํากวา
ระดับ 2 ในทุกคุณลักษณะ

5 ขนาด
หากไมไดมีการตกลงกันเปนอยางอื่นระหวางผูซื้อและผูขาย ขนาดของหอยแมลงภูมีชีวิต และเนื้อหอยแมลงภู
สด ใหเปนไปตามตารางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ดังนี้
ตารางที่ 1 ขนาดหอยแมลงภูมีชีวิต
ขนาด
ใหญ
กลาง
เล็ก

จํานวนตัวตอกิโลกรัม
นอยกวา 30
30 ถึง 60
61 ถึง 100

ตารางที่ 2 ขนาดเนื้อหอยแมลงภูสด
ขนาด
ใหญ
กลาง
เล็ก

จํานวนตัวตอกิโลกรัม
นอยกวา 100
100 ถึง 200
201 ถึง 300

6 แหลงกําเนิด
ใหระบุแหลงจับ หรือแหลงที่มา หรือชื่อและสถานทีต่ ั้งของฟารม หรือทะเบียนฟารม โดยการระบุที่ฉลาก
หรือมีหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (aquatic animal movement document)

7 การบรรจุและภาชนะบรรจุ
(1) ภาชนะบรรจุตองทําจากวัสดุไมดูดซับน้ํา สะอาด และถูกสุขลักษณะ ปราศจากกลิ่นและวัตถุ
แปลกปลอม ทนทานตอการขนสงและรักษาคุณภาพของหอยแมลงภูได
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(2) ในภาชนะบรรจุเดียวกัน ตองเปนหอยชนิดเดียวกันและมาจากแหลงจับเดียวกัน
(3) หอยแมลงภูมีชีวติ ใหบรรจุหอยในภาชนะที่สามารถเก็บรักษาใหมีชีวิต รักษาสภาพความสด
และรักษาคุณภาพได
(4) เนื้อหอยแมลงภูสด ตองเก็บในสภาพที่มีความเย็น และถูกสุขลักษณะ

8 สารปนเปอน
ชนิ ด และปริ ม าณสารปนเป อ นในหอยแมลงภู ให เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดในกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งและ
ขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง สารปนเปอน

9 สุขลักษณะ
9.1 การเลี้ยง การจับ การดูแลรักษาหอยแมลงภูหลังการจับ การบรรจุ การขนสงและจัดจําหนาย ตอง
ปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะเพื่อปองกันการเสื่อมคุณภาพของหอยแมลงภู และปองกันการปนเปอนที่จะ
กอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค
9.2 จุลินทรียที่ตรวจพบจากตัวอยางหอยแมลงภู ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และ
ขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดเกณฑทางจุลชีววิทยาในสินคา
เกษตรและอาหาร

10 สารชีวพิษ
ตองไมเกินคาตามที่กาํ หนดตอไปนี้
1. สารชีวพิษชนิด Paralytic Shellfish Poison (PSP) ตองไมเกิน 0.8 mg/kg
2. สารชีวพิษชนิด Diarrhetic Shellfish Poison (DSP) ตองไมเกิน 0.16 mg/kg
3. สารชีวพิษชนิด Amnesic Shellfish Poison (ASP) ตองไมเกิน 20 mg/kg

11 เครื่องหมายหรือฉลาก
ที่ภาชนะบรรจุหอยแมลงภูทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือขอความแสดงรายละเอียดใหเห็น
ไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง ดังตอไปนี้
11.1 หอยแมลงภูสําหรับขายสง
(1) ใหมีขอความวา “หอยแมลงภู” และระบุรูปประเภทตามขอ 3
(2) ใหระบุชื่อและที่อยูของผูขายสง หรือผูบรรจุ โดยระบุหมายเลขรหัสสินคา (ถามี)
(3) ใหระบุวนั ที่จับ และวันที่ขนสง
(4) ใหระบุชั้นคุณภาพตามขอ 4.2 ขนาดตามขอ 5 และน้ําหนักสุทธิเปนกิโลกรัม
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11.2 หอยแมลงภูสําหรับผูบ ริโภค
(1) ใหมีขอความวา “หอยแมลงภู” และระบุประเภทตามขอ 3
(2) แสดงชื่อและที่ตั้งของผูจ ําหนาย หรือผูแบงบรรจุ หรือแสดงเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
(3) ใหระบุชั้นคุณภาพตามขอ 4.2 ขนาดตามขอ 5 และน้ําหนักสุทธิเปนกิโลกรัม
(4) ใหมีขอความแนะนําการเก็บรักษา
(4.1) หอยแมลงภูมีชีวิตใหเก็บไวในที่ชื้น สะอาด และอากาศถายเทไดดี
(4.2) เนื้อหอยแมลงภูสด ใหเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิใกลเคียง 0 ๐C และระบุวันทีค่ วรบริโภคกอน
หรือวันหมดอายุ
11.3 ภาษา
กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อการสงออกใหใชขอความ
เปนภาษาที่ประเทศคูคา กําหนด
11.4 การแสดงเครื่องหมายการตรวจรับรองจากทางราชการ
การแสดงเครือ่ งหมายการตรวจรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของหนวยตรวจหรือหนวย
รับรอง และเปนไปตามมาตรฐานนี้ และไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ

12 การชักตัวอยางและการวิเคราะห
ให เป น ไปตามขอ กํา หนดในกฎหมายที่ เ กี่ย วขอ ง และเป น ไปตามมาตรฐานสิน ค า เกษตรและอาหาร
แหงชาติ

มกอช.7018-2550

6

ภาคผนวก ก
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจชั้นคุณภาพ
ก.1 หอยแมลงภูมีชีวิต
คุณลักษณะ

ระดับ
คะแนน

ลักษณะทั่วไป
- เปนหอยมีชีวิต เปลือกมีสีธรรมชาติ เชน สีเขียวเขม หรือน้ําตาลไหม
ผิวเรียบ เนื้อนูนเต็มเปลือก
- เปนหอยมีชีวิต เปลือกมีสีธรรมชาติ เชน สีเขียวเขมหรือน้ําตาลไหม
ผิวเปลือกอาจขรุขระเล็กนอยหรือมีรอยเพรียงเกาะ เนื้อเต็มเปลือก
- เปนหอยที่เปลือกมีสีธรรมชาติ และ/หรือมีสิ่งแปลกปลอม อาจมีโคลนปะปน
เล็กนอย เนื้อใสบางจนมองเห็นสีเปลือกดานใน
- เปนหอยที่เปลือกมีสีธรรมชาติ ผิวเปลือกขรุขระหรือมีเพรียง หรือรอยเพรียงเกาะมาก
มีสิ่งแปลกปลอมอื่นเห็นไดชัดเจน เนื้อนอย ใสบางจนมองเห็นสีเปลือกดานใน

คุณลักษณะ

4
3
2
1

ระดับ
คะแนน

กลิ่น
- มีกลิ่นตามธรรมชาติของหอยแมลงภู
- มีกลิ่นตามธรรมชาติของหอยแมลงภูจางลงและไมมีกลิ่นผิดปกติใด ๆ
- มีกลิ่นคาวของไตรเมทิลเอมีนเล็กนอย
- มีกลิ่นคาวชัดเจนหรือกลิ่นผิดปกติ อื่นๆ เชน กลิ่นน้ํามัน

4
3
2
1
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ก.2 เนื้อหอยแมลงภูสด
คุณลักษณะ

ระดับ
คะแนน

ลักษณะทั่วไป
- เนื้อหอย ตองสมบูรณ มีสีตามธรรมชาติ เชน ขาวอมเหลืองหรือชมพูอมสม
- เนื้อหอย ตองสมบูรณ มีสีตามธรรมชาติ มีตําหนิเล็กนอย เชน รอยฉีกขาดของเนือ้
- เนื้อหอยไมสมบูรณ มีสีของเนื้อจางลงจากสีตามธรรมชาติ มีตําหนิ เชน รอยฉีก
ขาดของเนื้อ
- เนื้อหอยไมสมบูรณ มีสีผิดธรรมชาติ มีตําหนิชัดเจน

คุณลักษณะ

4
3
2
1

ระดับ
คะแนน

กลิ่น
- มีกลิ่นตามธรรมชาติของหอยแมลงภู
- มีกลิ่นตามธรรมชาติของหอยแมลงภูจางลง แตไมมีกลิ่นผิดปกติใด ๆ
- มีกลิ่นคาวของไตรเมทิลเอมีนเล็กนอย
- มีกลิ่นคาวชัดเจนหรือกลิ่นผิดปกติอื่นๆ เชน กลิ่นน้ํามัน

4
3
2
1
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ภาคผนวก ข
ภาพแสดงอวัยวะภายในของหอยแมลงภู
ขอ 4.1.1.1 และ ขอ 4.1.2.1
ดานหัว
กนหอย (umbo)
กลามเนื้อดึงดานหัว
(anterior adductor muscle)
ปาก (mouth)
ลาเบียล พัลพ (labial palps)
กลามเนื้อยึดดานหัว
(anterior retractor muscle)

เทา หรือ เกสรหอย (foot)
เสนยึดเกาะ (byssus)

กลามเนื้อยึดดานทาย
(posterior retractor muscle)

แมนเทิล (mantle)
พุง (visceral mass)
เหงือก (gills)
กลามเนื้อดึงดานทาย
(posterior adductor muscle)
เปลือก (shell)

เสนเยื่อพัลเลียล (pallial muscle)

ดานทาย

ที่มา : จาก Quayle และ Newkirk, 1989
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ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ค นี้ แสดงจํานวนจุลินทรียที่มีกําหนดไวในกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวของ เพื่อการใช
ประโยชนไดสะดวก ทั้งนี้ จํานวนจุลินทรียเหลานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง การนําไปใชอางอิงใหยึดถือ
เอกสารอางอิงฉบับลาสุด
จุลินทรียตองไมเกินเกณฑที่กําหนดตอไปนี้
รูปแบบผลิตภัณฑ
จุลินทรีย
หอยแมลงภูมีชีวิต เอสเคอริเคีย โคไล
(Escherichia coli)
แซลโมเนลลา (Salmonella spp.)
เนื้อหอยแมลงภูสด จุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมด
(Total viable count)
เอสเคอริเคีย โคไล
(Escherichia coli)
สตาฟโลคอกคัส ออเรียส
(Staphylococcus aureus)
แซลโมเนลลา (Salmonella spp.)

n

c

5

2

5

0

5

2

5

1

5

1

5

0

m
M
10
100
MPN/g
MPN/g
ไมพบใน 25g
5x104

5x105

3.6
10
MPN/g
MPN/g
100
1,000
MPN/g
MPN/g
ไมพบใน 25g

หมายเหตุ
(1) n หมายถึง จํานวนตัวอยางที่ตองนํามาตรวจสอบในแตละรุน (lot)
(2) c หมายถึง จํานวนตัวอยางสูงสุดที่พบจุลนิ ทรียที่ตรวจสอบไดในระดับที่สูงกวา m แตไมเกิน M
(3) m หมายถึง จํานวนจุลนิ ทรียที่ยอมรับไดในตัวอยางทีต่ รวจสอบ
(4) M หมายถึง จํานวนจุลนิ ทรียสูงสุดที่พบในตัวอยางทีต่ รวจสอบ มีผลใหไมยอมรับสินคารุนนั้น
- กรณีที่ไมไดกําหนด M ไว ใหใช m คูกับ c เปนเกณฑตัดสิน
- กรณีที่กําหนด M ไว หากตรวจพบจุลนิ ทรียในตัวอยางสูงกวา m จํานวนตัวอยางที่เกิน m ตอง
ไมเกิน c แตทั้งนี้จํานวนจุลินทรียที่พบตองไมเกิน M
- กรณีที่ผูประกอบการมีระบบการประกันคุณภาพในการผลิตและประวัติการผลิตทีด่ ี การนํา
ขอกําหนดเรื่องจุลินทรียไปใช อาจลดจํานวนครั้งในการชักตัวอยางหรือลดจํานวนตัวอยางที่
ตรวจสอบได
(5) cfu/g (colony forming unit per gram) หมายถึง จํานวนโคโลนีตอกรัม
(6) MPN/g (most probable number per gram) หมายถึง จํานวนที่เปนไปไดมากทีส่ ุดตอกรัม
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ภาคผนวก ง
หนวย
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวยที่ SI (International System of Units หรือ
Le Systeme International d’ Unites) ยอมใหใชได มีดังนี้

ปริมาณ
มวล

ชื่อหนวย
กิโลกรัม (kilogram)

-

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(milligram/kilogram)

อุณหภูมิ

องศาเซลเซียส
(degree Celcius)

สัญลักษณหนวย
kg
mg/kg
๐

C

